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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beszámolómat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok, valamint a 
részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, a polgármester és az 
alpolgármester elmúlt ülés óta folytatott munkájáról, a Képviselő-testület Szervezeti és  
Működési Szabályzatáról szóló rendeletében átruházott hatáskörök gyakorlásáról az alábbiak 
szerint terjesztem elő. 
 

I. 
Lejárt határidej ű határozatok 

 
30/2020. (II.20.) 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I. 
Szerződéskötésre sor került, melynek dátuma: 2020. február 21. Jelzálogjog bejegyzésének 
dátuma: 2020. február 24. 
 
140/2020. (VII.16.) Pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására 
A pályázati kiírás még nem került meghirdetésre. 
 
157/2020. (VII.16.) Vis maior támogatási igény benyújtása  
A szerződés alapján részben átvezetésre került a költségvetésben. 
 
162/2020. (VII.16.) A víziközmű bérleti díj felhasználása 
Azoknál a tételeknél, ahol a szerződéskötés megtörtént, ott az előirányzat átvezetésre került. A 
határozatban szereplő "Szennyvíztisztító telepen a fűtési rendszer felújítása" tétel esetében az 
árajánlat kérés folyamatban van, azok ismeretében történhet meg a szerződéskötés, illetve a 
felújítási költség előirányzat átvezetése. 
 
166/2020. (VIII.13.) A Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a 2020. évi közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása 
A pályázat elbírálásáról még nem érkezett támogatói döntés. 
 
167/2020. (VIII.13.) A TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, Komló-Petőfi tér és 
környezetének rehabilitációja című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel 
A hitelfelvétel ügyintézése jelenleg folyamatban van. 
 
169/2020. (VIII.13.) Autóbusz parkoló építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki 
ellenőr költség fedezetének biztosítása 
A fedezet biztosítása megtörtént, a műszaki ellenőri szerződés megkötésre került. 
 
172/2020. (VIII.13.) A 2020. Évi VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) 
időleges finanszírozása  
Az összeg átvezetésre, majd visszavezetésre került a költségvetésben, mivel időközben 
megérkezett a támogatás. 
 
176/2020. (VIII. 31.) 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III. 
Megállapodási szerződést 2020. szeptember 14. napján aláírásra került. 
Széljegyen az Önkormányzat jelzálog bejegyzése iránti kérelme: 2020. szeptember 16-án. 
Folyósítás megtörtént: 2020. szeptember 29-én. 
 
 
 



188/2020. (IX.24.) A Komló Városért Alapítvány közhasznú jogállásának megszűnése 
A közhasznú jogállás törlése iránti kérelem benyújtása megtörtént a törvényszékre. Az elbírálás 
folyamatban van. 
 
191/2020. (IX.24.) Komlói Temetkezési Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
A beszámolót a képviselő-testület megismerte és elfogadta. 
 
192/2020. (IX.24.) Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek 
jóváhagyása 
A Gördülő Fejlesztési Terv határidőre benyújtásra került a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási, valamint szakhatósági díjakat 
teljesítése is megtörtént. 
 
193/2020. (IX.24.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálata 
A képviselő-testület, valamint mind a három nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 
elfogadta a közigazgatási szerződéseket, melyek a felek által aláírásra kerültek.  
 
195/2020. (IX.24.) Komló Városért Alapítvány részére a nem költségvetési szervek 
támogatása kapcsán megállapított összeg felfüggesztésének részbeni feloldása 
A támogatási megállapodás a felek részéről aláírásra került és a támogatási összeg kiutalására 
is sor került. 
 
196/2020. (IX.24.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb 
vezetői álláshelyére pályázat kiírása 
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére 
vonatkozó pályázati felhívás közzétételére a határozatban megjelölt határidőig – október 5. – 
sor került. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.  
 
197/2020. (IX.24.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői 
álláshelyére pályázat kiírása 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére vonatkozó 
pályázati felhívás közzétételére a határozatban megjelölt határidőig – október 5. – sor került. A 
pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.  
 
198/2020. (IX.24.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
tevékenységéről 
A Képviselő-testület elfogadta a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
199/2020. (IX.24.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje az 
elfogadást követően a városi honlapon közzétételre került, a határozatban foglaltak szerint. 
 
200/2020. (IX.24.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 
módosítása  
A Képviselő-testület döntésének megfelelően az intézmény vonatkozásában a módosított 
alapító okiratok az előírt határidőn belül megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár 
Államháztartási Irodája részére, ezt követően a Magyar Államkincstár a 02-TNY-1295-2/2020-



331526. sz. határozatával a törzskönyvi nyilvántartásban a kért módosításokat 2020. október 8-
i alkalmazási dátummal átvezette. 
 
201/2020. (IX.24.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-
16-2017-00028) projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása 
A Képviselő-testület jóváhagyása mellett az „EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” megnevezésű projekt keretében 1 fő 
munkavállaló bruttó 210.600 Ft/hó munkabérrel 9 hónap időtartamra felvételre került 2020. 
szeptember 1. napjától. 
Az engedélyezett létszám változás átvezetése, továbbá a 2021, 2022 évi költségvetések 
összeállítása során a tovább foglalkoztatás költségeinek betervezésére a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor kerül sor. 
 
202/2020. (IX.24.) TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása 
Szerződéskötés megtörtént, a tervek készítése folyamatban van. 
 
203/2020. (IX.24.) Önkormányzati tulajdonú lakások kémény felújításához forrás 
biztosítása  
A forrás biztosítását követően beszerzési eljárást indítottunk a kivitelező kiválasztására, aki a 
kémény felújítást elvégzi. A megadott határidőre mind három felkért ajánlatadó benyújtotta 
ajánlatát. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2020. október 7-én megkötetett.  
 
205/2020. (IX.24.) Széchenyi u. 2066 hrsz-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás 
A tulajdonost tájékoztatásra került a döntésről, de jelzés tőle nem érkezett. Valószínűsíthető, 
hogy visszalépett a vevője. 
A kérelmet úgy került beadásra, hogy a tulajdonos egy konkrét személynek kívánja értékesíteni, 
de már az előterjesztés készítésekor jelezte, hogy nem konkrét névre, hanem általánosságban 
járuljon hozzá az önkormányzat az értékesítéshez, mert lehet, hogy visszalép a leendő vevő. 
 
 

II. 
A bizottságok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Humán bizottság: 
2020. szeptember 23-i ülésén megtárgyalta az önkormányzati lakások és helyiségek 
bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a Komló Városért Alapítvány részére 
a nem költségvetési szervek támogatása kapcsán megállapított összeg felfüggesztésének 
részbeni feloldását, a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb 
vezetői álláshelyére pályázat kiírását és az orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó döntések 
meghozatalát. 
 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság: 
2020. szeptember 22-i ülésén megvitatta a Komlói Temetkezési Kft. 2019. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, a vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervek 
jóváhagyását, az orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó döntések meghozatalát és a Komló 
Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírását, 
valamint a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői 
álláshelyére pályázat kiírását. Megtárgyalta a Komló Város Gazdaságfejlesztési Programjának 
(2014-2020.) felülvizsgálatát, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 
módosítását, a Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban (EFOP-1.5.2-16-2017-



00028) projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítását, a közterület használatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását nemdohányzó közterületek kijelölése miatt és az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, 
illetve az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának 
szabályairól szóló rendelet módosítását. Állást foglalt az önkormányzati tulajdonú lakások 
kémény felújításához forrás biztosításáról, a Komló Városért Alapítvány részére a nem 
költségvetési szervek támogatása kapcsán megállapított összeg felfüggesztésének részbeni 
feloldásáról, a Sikondai telek-kiegészítési kérelmekkel kapcsolatos forgalomképessé 
minősítésről, a Tormási Katalin telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé 
minősítésről, a 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos döntésekről és a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú 
„Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázat programhoz kiegészítő forrás 
biztosításáról. 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság: 
2020. szeptember 23-i ülésén megvitatta a Rendőrkapitányság beszámolóját a közbiztonság 
helyzetéről, a 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását, az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet 
módosítását, az Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását, a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását 
nemdohányzó közterületek kijelölése miatt, valamint az orvosi ügyelet működtetésére 
vonatkozó döntések meghozatalát és a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2019. évi 
beszámolóját. Döntött a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2019. 
évi beszámolójának jóváhagyásáról, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019. évi 
beszámolójának jóváhagyásáról, a „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2019. 
évi beszámolójának elfogadásáról, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési 
határozatainak és 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról, a  
Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyásáról, illetve a  
Komló Városért Alapítvány közhasznú jogállásának megszűnéséről és a Baranya-Víz Zrt. 
2019. évi beszámolójának elfogadásáról és 2020. június 22-i határozatainak jóváhagyásáról. 
Megvitatta a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2019. évi 
beszámolójának jóváhagyását, a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatát, a beszámolót a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 
évi tevékenységéről, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának és ügyrendjének módosítását és a Széchenyi u. 2066 hrsz-ú lakótelek 
elidegenítéséhez hozzájárulást. 
 

III. 
Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései 

 
Humán bizottság átruházott hatáskörben: 
2020. szeptember 23-i ülésén 
−  felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat: 

o K. J. - Komló, Kazinczy F. u. 14. 
o B. J.né - Komló, Arany J. u. 3 fsz. 3. 
o M. J. - Komló, Kazinczy F. u. 1/D al.3. 
o J. K. - Komló, Anna akna 3.fsz.3 

 
Zárt ülésén 

−  döntött az alábbi települési szociális kölcsön kérelmekről: 



o Sz. R. Komló, Vörösmarty M. u. 14. 3/9. szám alatti lakos 
−  felülvizsgálta az alábbi lakásbérleti jogviszonyokat: 

o T.né V. A. Komló, Jó szerencsét u. 10. 2/3. szám alatti, 3 szobás komfortos 
lakás 

o H. A. Komló, Arany János u. 12. fsz/4. szám alatti, 2 szobás komfortos lakás 
 

2020. október 14-i rendkívüli ülésén 
−  döntött a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi 

körzeteinek véleményezése tárgyú előterjesztésben, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság egyetértett a Pécsi Tankerületi Központ által megküldött, kötelező felvételt 
biztosító állami fenntartású általános iskolák 2020/2021-es tanévre – a korábbi 
tanévekhez hasonlóan, változatlan tartalommal – meghatározott felvételi körzeteivel.  

2. A bizottság felkérte a polgármestert, hogy döntéséről, amely – a jogszabályi előírásnak 
megfelelően - az alábbi adatokat is tartalmazza a Pécsi Tankerületi Központot 2020. 
október 15. napjáig tájékoztassa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság átruházott hatáskörben: 
2020. szeptember 16-i rendkívüli ülésén 

−  megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázathoz kapcsolódó komlói önkéntes 
tevékenységhez szükséges anyagok beszerzési eljárásának megindítása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

 Lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező 
hátrányos helyzetű, általános 

iskolába járó gyermekek 
létszámát 

Kökönyösi Gimnázium 
Gagarin Általános Iskola 

 

43 

Szilvási Általános Iskola 7 

Felsőszilvási Általános Iskola  

5 

Kenderföld-Somági Általános 
Iskola 

 

21 

Komlói EGYMI 7 

Komlói Kodály Zoltán Ének-
zenei Katolikus Általános 
Iskola 

 

13 



A bizottság a komlói önkéntes tevékenységhez szükséges anyagok beszerzéséhez 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt az I. sz. melléklet szerinti formában 
jóváhagyta. 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi gazdasági szereplőket 
kérje fel ajánlattételre:  
 

1. Vízvölgy Bt.  Vékény, Fő u. 65, 7333 
2. Csempevilág Komló, Zrínyi tér 2, 7300 
3. BAL-ILO Kft. Komló, Berek u. 1. 7300 

 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentációnak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megvitatta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 megnevezésű pályázati 
programban tájékoztató brossúra elkészítésére vállalkozó kiválasztása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A bizottság a Komlói és további négy helyszínen megtartott rendezvényekről 

tájékoztatást adó brossúra elkészítését végző vállalkozó kiválasztásával kapcsolatos 
– az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező – ajánlattételi felhívást a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyta. 

2. A bizottság jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel 
ajánlattételre: 

1. Rotari Nyomdaipari Kft. (7300 Komló, Berek u. 2/a.) lovai.nora@rotari.hu 
2. Watzak Kft. (7635 Pécs, Vizes dűlő 20.) vince.erno@w-printer.hu  
3. Dekorrozmár Kft. (7634 Pécs, Cserebogár dűlő 37.) dekor@dekorrozmár.hu  
4. TQ Reklám Kft. (7630 Pécs Engel János u. 4/1.) info@tqreklam.hu  
5. Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (7621 Pécs, Király utca 27.) 
holeczy.peter@pecsikommunikacio.hu 
 

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

2020. szeptember 23-i ülésén 
−  megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz 

kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A bizottság az ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyta.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 
a)Bellai Mérnökiroda Kft.    (7630 Pécs, Vendég u. 10) 
b) AQUA-VIA Kft.    (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.) 
c)Mecsek Mérnökiroda Kft.    (7630 Pécs, Barázda utca 17/2.) 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy intézkedjen az ajánlatkérési dokumentum 
megküldéséről a fenti cégek részére.  
 



−  megvitatta a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárások megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait megvitatta és azt a melléklet szerinti 
formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 
1. Bútorok beszerzése (vendégszék) 

a) Art-Innova Kft.  (7300 Komló, Ipari út 2.) 
b) TF Center Kft.    (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
c) Furlab Kft.    (1149 Budapest, Fogarasi út 11.) 

 
2.  Informatikai eszközök beszerzése  

a) CP Info TEch Bt.  (7300 Komló, Mecsekfalu u. 5.) 
b) DigitalPlus Bt.   (7747 Belvárdgyula, Rákóczi Ferenc u. 10.) 
c) TF Center Kft.   (7300 Komló, Pécsi út 1.)  

 
A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 

−  megtárgyalta a Belügyminisztériumi támogatáshoz kapcsolódó beszerzési eljárások 
megindítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárásokat és azok ajánlattételi felhívásait megvitatta és azt a 
melléklet szerinti formában jóváhagyta. 
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje 
fel, beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre: 
 

1. Belterületi utak felújítása 
a) Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) 
b) KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.    (7140 Bátaszék, Bonyhádi 
u. 28.) 
c) P-R Útépítő Kft.      (7634 Pécs, Szőlész dűlő 19.) 
 
2. Gyepes parkolók korszerűsítése  
a) Friesz László ev.     (7300 Komló, Körtvélyes u.11.) 
b) Kiss Kornél ev.      (7396 Magyarszék, Petőfi u. 78.) 
c) Grondwerk Kft.     (7761 Kozármisleny, Csikósvölgy u. 6.)
  

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a fenti cégek 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 

 
−  döntött az autóbusz parkoló életvédelmi kerítés megépítésére irányuló beszerzési 

eljárás megindítása tárgyú előterjesztésben, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában 
jóváhagyta.  



 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 

 
1. Tom Trans Kft. (adószáma: 11360786-2-02, cím: 7300 Komló, Jó szerencsét u. 

11., e-mail: info@tomtranskft.com 
2. FESPED Kft. (adószám: 12622607-2-02, cím: 7761 Kozármisleny, Viola utca 25., 

e-mail: fesped01@gmail.com 
3. GERMIKO Bt. (adószám: 20072519-2-02, cím: 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos 

utca 39/A., e-mail: germiko@freemail.hu 
 

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 

−  megtárgyalta az Interreg Refresh Central Europe CE 1013 megnevezésű pályázati 
programban tájékoztató brossúra elkészítésével kapcsolatos beszerzési eljárás 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A bizottság a pályázathoz kapcsolódó brossúra elkészítését végző vállalkozó 

kiválasztását célzó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.  
 

2. A bizottság az eljárás során legkedvezőbb ajánlatot tevő Pécsi Kommunikációs 
Központ Kft-t (7621 Pécs, Király u. 27.) hirdette ki az eljárás nyertesének.  

Felkérte a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a vállalkozói szerződést nettó 
132.000,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 

−  megvitatta a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű projekthez tartozó statikus tervező 
kiválasztása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában 
jóváhagyta.  
 
A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje 
fel ajánlattételre: 
 

1. Balázs Mérnöki Iroda Bt  7635 Pécs, Nagyszkókói út 18. 
2. Ammonitesz Bt.   7673 Cserkút Rákóczi F. u. 23. 
3. GEO STAT KFT   7634 Pécs, Ürögi fasor 28. 

 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 

 
2020. szeptember 30-i ülésén 

−  megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások kéményeinek felújítása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság az ajánlattételi felhívást megvitatta, és azt a mellékelt formában jóváhagyta. 
 

A bizottság továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérje fel 
ajánlattételre: 
 



 

1. Németh Zoltán  7300 Komló, Eötvös u. 10. 
2. Péter ’99 Kft   7300 Komló, Táncsics u. 6/d 
3. Sebestyén Zoltán  7150 Bonyhád, dr Lotz J. u. 35. 

 

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy az ajánlattételi felhívást a fenti vállalkozók 
részére történő megküldéséről intézkedjen. 
 
 

−  megvitatta a Körtvélyesi Tagóvoda talajjavítása, injektálással történő stabilizációjával 
kapcsolatos beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította, és az ÖKO 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-
t (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56.) hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 657.455,- Ft+ÁFA összeggel kösse meg.  
 

−  megvitatta az autóbusz parkoló életvédelmi kerítés megépítésére irányuló beszerzési 
eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló „TOM” TRANS Kft-t (7300 Komló, Jószerencsét u. 11.) 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás eredményéről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést bruttó 1 397 335,-Ft összeggel megkösse.  
 

−  döntött a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű projekthez tartozó statikus tervező 
kiválasztása – beszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyú előterjesztésben, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló GEO STAT KFT.-t (7634 Pécs, Ürögi fasor 28.) hirdette 
ki az eljárás nyerteseként. 
  
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést 600 000. –Ft + ÁFA összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta a Komlói önkéntes tevékenységhez szükséges anyagok beszerzési 
eljárásának eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 



 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló BAL-ILO Kft. (7300 Komló, Berek u. 1.) hirdeti ki az 
eljárás nyerteseként. 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 

2020. október 6-i ülésén 
−  megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz 

kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása – eredményhirdetés tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

A bizottság a TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz 
kapcsolódó, műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás eredményét 
az alábbiak szerint állapította meg: 
 
I. Műszaki ellenőr kiválasztása  
 
1. Bellai Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Vendég u. 10). ajánlata érvényes, 
2. AQUA-VIA Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.). ajánlata érvényes,  
3. Mecsek Mérnökiroda Kft.  (7630 Pécs, Barázda utca 17/2.) ajánlata érvényes,  
4. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 
AQUA-VIA Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.). tette, 
5. Az eljárás eredményes volt,  
6. Az eljárás nyertese AQUA-VIA Kft. (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.). 
 
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó, 
műszaki ellenőr kiválasztása beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást az AQUA-VIA Kft-t. (7630 
Pécs, Téglaház dűlő 5.). hirdette ki az eljárás nyerteseként.  
 
  

A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
Továbbá jóváhagyta, hogy az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést az alábbiak szerint kösse meg:  
 
„A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 számú „Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér 
létrehozása Komló 48-as terén” vonatkozásában 
bruttó: 600. 000,-(HUF) 
 
„ A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 számú Közösségfejlesztést támogató 
infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában” vonatkozásában 
bruttó:180. 000,-(HUF) 
 
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 számú, „BMX- és gördeszka pálya 
kialakítása a Közösségek Háza környezetében” vonatkozásában 
bruttó: 118. 000,- (HUF) 
 
Összesen: bruttó: 898. 000,- (HUF) 
 



−  megvitatta a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzési 
eljárások eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. Bútorok (vendégszékek) beszerzése: 
A bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a Furlab Kft-t (1149 Budapest, Fogarasi út 
11.) hirdette ki nyertesként, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tette. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a teljes forrás 
rendelkezésre állását követően a vállalkozási szerződést nettó 438.750,-Ft+ÁFA 
összeggel kösse meg. 
 
II. Informatikai eszközök beszerzése:  
 
A bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a TF Center-t (7300 Komló, Pécsi út 1.) 
hirdette ki nyertesként, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tette. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 212.506,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 

−  megtárgyalta a Belügyminisztériumi támogatáshoz kapcsolódó beszerzési eljárások 
eredményhirdetése tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. Belterületi utak kijelölt szakaszainak felújítása: 
 
A bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a P-R Útépítő Kft-t (7634 Pécs, Szőlész dűlő 
19.) hirdette ki nyertesként, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tette minden 
útszakaszra. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 41.709.160,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 
II. Gyepes parkolók burkolattal való ellátása:  
 
A bizottság Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította, és Friesz László e.v.-t (7300 Komló, Körtvélyes 
u. 11.) hirdette ki nyertesként, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tette minden 
parkolóra. 
 
A bizottság utasította az aljegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 



 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 5.273.520,-Ft+ÁFA összeggel kösse meg. 
 

−  döntött az Önkormányzati tulajdonú lakások kéményeinek felújítása beszerzési 
eljárásértékelése tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A bizottság a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást megajánló Németh Zoltánt (7300 Komló, Gagarin u.21.) hirdette ki 
az eljárás nyerteseként. 
 

A bizottság utasította a jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárás értékeléséről az 
ajánlattevőket tájékoztassa. 
 
A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést nettó 1.664.000,- Ft+27% ÁFA összeggel kösse meg.  
 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság átruházott hatáskörben: 
2020. szeptember 23-i ülésén 

−  megtárgyalta az Anderson Group Kft. munkahely-megtartási támogatási kérelmével 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A bizottság az Anderson Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.02-09-

076314, székhely: 7621 Pécs, Apáca utca 3., adószám: 14220445-2-02, ügyvezető: 
Teszárik Zoltán) mint kedvezményezett részére 2020. február 1 – december 31. 
közötti időszakra munkahely-megtartási támogatást állapított meg, melynek formája 
a bérleti díj mérséklése. A mérsékelt bérleti díj összege az igénybe vett 195.56 m2 
területre bruttó 60.000,-Ft/hó. 
 

2. A bizottság utasította a Városgondnokságot, hogy az e határozat szerinti 
kedvezménnyel a bérleti szerződést a vállalkozással 2020. február 1. napjáig 
visszamenőleg kösse meg, továbbá intézkedjen a vállalkozás által 2020. évre 
megfizetett bérleti díjból 37.208,-Ft visszautalásáról. 
 

3. A Kedvezményezett köteles 2020. február 1. napjától 2020. december 31. napjáig a 
15 fős munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámot fenntartani. 
 

4. A támogatás feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási szerződés 
megkötése, valamint a kedvezményezett valamennyi számlavezető pénzintézetéhez 
nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a számlavezető 
pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet kedvezményezett 
általi megszegése esetén – köteles a jogosulatlanul igénybe vett munkahely-
megtartási támogatás és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a 
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni.  
 

5. A bizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a jelen határozat szerinti tartalommal 
a támogatási szerződést aláírja. 

 
−  döntött a Sikondai telek-kiegészítési kérelmek tárgyú előterjesztésről, és az alábbi 

határozatot hozta: 
 



1. A bizottság az önkormányzati tulajdonú 6038/5 hrsz-ú „közterület” megnevezésű 
ingatlannak a Komló, Rigó köz 2. sz. melletti, a szabályozási tervben az „Üh” 
övezetbe sorolt kb. 370 m2 nagyságú – a földmérés során pontosítandó – 
területrészét, a 6000 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéseként értékesíti Mohr Dorina 
Veronika (Komló, Kossuth L. u. 32.) részére.  
 

2. A bizottság az önkormányzati tulajdonú 6038/5 hrsz-ú „közterület” megnevezésű 
ingatlannak a Komló, Cinege köz 1. sz. melletti, a szabályozási tervben az „Üh” 
övezetbe sorolt kb. 310 m2 nagyságú – a földmérés során pontosítandó – 
területrészét, az 5990 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéseként értékesíti Radó Klára 
(Komló, Cinege köz 1.) részére.  
 

3. A bizottság tudomásul veszi, hogy az értékesítés feltétele, hogy a 6038/5 hrsz-ú 
„közterület” megnevezésű ingatlan összesen kb. 680 m2 nagyságú területrészét a 
képviselő-testület forgalomképesség nyilvánítsa. 
 

4. A területrész vételárát a bizottság 6000,-Ft/m2 (ÁFA mentes) összegben határozta 
meg.  

 
5. Vevőknek az ingatlan vételárán felül meg kell téríteniük a forgalmi értékbecslés díját 

(2x20.000,- Ft, összesen 40.000,- Ft) is. 
 

6. A kibővített telkeken az alábbi követelményeket be kell tartani: 
 

- A csatolt terület meredekségének megváltoztatása, a Sikondai út közterület 
határától mért 1 métert követően rézsű kialakításával vagy támfal építésével 
lehetséges (ez utóbbi 1,5 méter felett építési engedély köteles tevékenység). 

- A Sikondai út szerkezete semmilyen módon nem gyengíthető. 
- Az épület bővítése az építési övezet előírásai szerint a telek 20 %-ának mértékéig 

történhet. 
- Személygépkocsi-tároló önálló épületként nem, csak a főtömeggel egybeépítetten 

létesíthető. 
 

7. Az ingatlanok továbbértékesítése esetén a határozat 6. pontjában leírt feltételeket 
az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell. 
 

8. A telekalakítással és az adásvételi szerződés elkészítésével járó valamennyi költség 
a kérelmezőket terheli.  
 

9. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés 
elkészíttetése, továbbá a vételár és az értékbecslési díj befizettetése iránt.  
 

10. Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 

 
−  megtárgyalta Tormási Katalin telek-kiegészítési kérelme tárgyú előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság az önkormányzati tulajdonú 3105/23 hrsz-ú „közpark, 
transzformátorház” megnevezésű ingatlannak a szabályozási tervben az „Lngk” 
övezetbe sorolt kb. 390 m2 nagyságú – a földmérés során pontosítandó – 



területrészét, a 3105/22 hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítéseként értékesíti Tormási 
Katalin (tartózkodási hely: Komló, Erkel F. u. 6.) részére.  

 
2. A bizottság tudomásul veszi, hogy az értékesítés feltétele, hogy a 3105/23 hrsz-ú 

„közpark, transzformátorház” megnevezésű ingatlan kb. 390 m2 nagyságú 
területrészét a képviselő-testület forgalomképesség nyilvánítsa. 

 
3. A területrész vételárát a bizottság 850,-Ft/m2 (ÁFA mentes) összegben határozta 

meg.  
 
4. Vevőnek az ingatlan vételárán felül meg kell térítenie a forgalmi értékbecslés díját 

(30.000,- Ft) is. 
 
5. A telekalakítással és az adásvételi szerződés elkészítésével járó valamennyi költség 

a kérelmezőt terheli.  
 
6. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés 

elkészíttetése, továbbá a vételár és az értékbecslési díj befizettetése iránt.  
 
7. Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 

−  megtárgyalta a Gizella u. 4. sz. alatti 1976/112 hrsz-ú lakótelek értékesítése tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A bizottság hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzata a Gizella u. 4. 

szám alatti 1976/112 helyrajzi számú 900 m2 nagyságú beépítetlen területet 
értékesítse Tresch Krisztián (7300 Komló, Irinyi J. u. 22.) részére, az alábbi 
feltételekkel: 
 

2. Az ingatlan vételára a licitekre megállapított kikiáltási ár, azaz 1.100.000,- Ft + 
ÁFA (bruttó 1.397.000,- Ft). 
 

3. Vevőnek az adásvételi szerződés aláírásával nyilatkoznia kell a részletes pályázati 
kiírásban leírtak tudomásul vételéről. 
 

4. Kérelmezőnek az Állam elővásárlási jogról történő nyilatkozatának kézhezvételét 
követő 30 napon belül kell megkötni az adásvételi szerződést és kiegyenlíteni a 
teljes vételárat, ellenkező esetben a befizetett előleget elveszíti. 
 

5. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon az elővásárlásra jogosult 
megkereséséről, majd a kérelmező tájékoztatásáról, továbbá az adásvételi szerződés 
elkészíttetéséről. 
 

6. Felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
−  megvitatta az üzlethelyiségek bérleti díjának megállapítása tárgyú előterjesztést, és az 

alábbi határozatot hozta: 
 

1. A bizottság a Komló, Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található 
üzlethelyiségek induló bérleti díját 981,-Ft/m2 + ÁFA összegben határozta meg.  
 



2. A bizottság a Komló, Berek u. 14. sz. alatti Vásárcsarnokban található 
raktárhelyiségek induló bérleti díját 825,-Ft/m2 + ÁFA összegben határozta meg.  
 

3. A bizottság a Komló, Kossuth L. u. 93-101. sz. alatti társasházban található 
helyiségek induló bérleti díját 1075,-Ft/m2 + ÁFA összegben határozta meg.  
 

4. A bizottság utasította a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy az új bérleti 
díjakkal kerüljenek kiírásra az 1-3. pont szerinti nem lakáscélú helyiségek. 
Felhatalmazta a Városgondnokság vezetőjét a bérleti szerződések aláírására. 
 

5. A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a bérleti díj évente emelkedik a 
mindenkori infláció mértékével. 
 

6. A bizottság – a tagjai közül – a versenyeztetési szabályzat 4. §-ban előírtak szerint 
a licitbizottság tagjának jelölte ki: 
Bareithné Benke Nikolettet és Jurinovits Miklóst. 

 
 

IV. 
A részönkormányzatok elmúlt időszakban végzett tevékenysége 

 
Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat 
2020. szeptember 29-i ülésén megtárgyalták a kaszálással kapcsolatos problémákat, a 
Kultúrház külön bejáratú helyiségének bérbeadását, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot 
hozta: 
A kultúrháznál lévő, külön bejáratú 46,5 m2 alapterületű helyiségcsoportot az alábbi 
feltételekkel adja bérbe: 

1. A helyiségek felújítandó állapotban kerülnek bérbeadásra. 
2. Bérlőnek az ingatlan udvari részének gondnoki teendőit el kell látnia a mellékelt 

szerződés szerint. 
3. A bérleti díj összege 13.500 Ft/hó.  
4. A bérleti szerződés határozott időtartamra, a szerződés aláírásától 2020. december 31-

ig szól. Ezt követően a szerződés, illetve a bérleti díj összege felülvizsgálatra kerül. 
5. A bérelt helyiségek rezsiköltségét bérlőnek kell megfizetnie.  

A részönkormányzat felhatalmazta az elnököt a mellékelt bérleti szerződés aláírására, továbbá 
felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. Megtárgyalta az árkok 
felújítását, valamint döntött a kultúrház gázkonvektorainak ellenőrzéséről és karbantartásáráról. 
Egyeztetésre került a soron következő ülés időpontja. 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 
2020. szeptember 30-i ülésén megtárgyalta a Kultúrház felújítási munkáit és az alábbi 
határozatot hozta: 
A 2020. évi pénzmaradványt átviszik a következő évre és azt a kultúrház homlokzatának 
javítására kívánják fordítani. 
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
Megtárgyalta a csapadékvíz elvezető árok karbantartását, a Kisbattyáni bekötőúttal kapcsolatos 
észrevételeket és az Idősek napját, amely a vírushelyzetre való tekintettel elmarad. A 
Kisabattyáni kereszt felújításával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 



A Kisbattyán Településrészi Önkormányzat úgy határozott, hogy a lakosság által a kisbattyáni 
kereszt felújítására befizetett pénzösszeget továbbra is a letéti számlán elkülönítetten kívánja 
kezelni mindaddig, amíg a felújítás meg nem valósul. 
Felkérte a részönkormányzat vezetőjét, hogy a döntésről a Pénzügyi Irodát tájékoztassa. 
Egyeztetésre került a soron következő ülés időpontja. 

Sikonda Településrészi Önkormányzat 
2020. szeptember 18-i ülésén az elnök tájékoztatta a megjelenteket a Fürj köz és Fülemüle köz 
szemétszállításával kapcsolatosan.  
Megvitatja a csapadékvíz-elvezetési problémákat, a lépcsősor javításra szorulását, a 
buszmegálló állapotát és a pad hiányát, valamint határozattal döntött a Sikondai-telek 
kiegészítési kérelemmel kapcsolatban, melyet egyhangúlag elfogadtak. 
 
 

V. 
Egyebek 

 
I. Tájékoztató a Baranya Megyei SZC Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
intézmény világításkorszerűsítési beruházásához kapcsolódó hozzájáruló 
nyilatkozatokról 
A Baranya Megyei SZC Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2020. október 2. 
napján kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat 7300 Komló, Vájáriskola u. 1. (hrsz: 
1165) és 7300 Komló, Alkotmány u. 2. (hrsz: 3818) szám alatti köznevelési célra használt 
ingatlan területén lévő épületeiben a „Fényes Okos Iskolák Program” – mely 
világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére irányul – beruházás megvalósításáról, valamint 
Önkormányzatunk, mint az érintett ingatlanok tulajdonosának hozzájárulását kérte.  
Az 1. sz. melléklet szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására 2020. október 12. 
napján sor került.  
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott 
munkájáról szóló beszámolót. 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi: 
−  a polgármester és az alpolgármester elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót, 
−  a Baranya Megyei SZC Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium intézmény 

világításkorszerűsítési beruházásához kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatokról szóló 
tájékoztatót. 

 
A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a 
nyilvántartáson vezettesse át. 
 

Határid ő:  2020. november 30.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

Komló, 2020. október 21. 
              Polics József 
              polgármester 



 

  
 










